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Daar doen we het voor.

    Een contract
              waar je energie uit haalt



Uw overeenkomst voor elektriciteit en/of gas
De leveringsovereenkomsten voor bepaalde tijd kennen een vaste einddatum, nl. 
31 december 2017 of 31 december 2019. Is de aanmelddatum of overstapdatum na 
31 december 2016 dan is de looptijd van uw overeenkomst korter dan 1 of 3 jaar. 
Als u voor 1 januari 2017 overstapt, dan betaalt u tot die datum de variabele leveringsprijzen 
van 1 juli 2016.

Leveringsprijzen voor elektriciteit ZeeuwsGroen

Variabele prijs tot 1-1-2018 (1 jaar), tot 1-1-2020 (3 jaar) of voor onbepaalde 
tijd (Modelcontract), prijs per kWh

Levering EB ODE 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,0501 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0333 € 0,1921 
Dubbeltarief normaal € 0,0552 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0344 € 0,1983 
Dubbeltarief dal € 0,0438 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0320 € 0,1845 

Vaste prijs tot 1-1-2018 (1 jaar), prijs per kWh

Levering EB ODE 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,0493 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0332 € 0,1912
Dubbeltarief normaal € 0,0544 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0343 € 0,1974
Dubbeltarief dal € 0,0430 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0319 € 0,1836

Vaste prijs tot 1-1-2020 (3 jaar), prijs per kWh

Levering EB ODE 21% btw Totaal
Enkeltarief € 0,0493 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0332 € 0,1912 
Dubbeltarief normaal € 0,0544 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0343 € 0,1974 
Dubbeltarief dal € 0,0430 € 0,10130 € 0,0074 € 0,0319 € 0,1836 

•  De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden ieder jaar per 1 januari door de overheid 
aangepast. Vanaf een jaarverbruik van 10.000 kWh gelden andere tarieven. 

•  Wekt u elektriciteit op? Bij teruglevering aan het net ontvangt u een vergoeding die gelijk is aan de totale prijs 
per kWh. Levert u meer terug aan het net dan u verbruikt? Dan ontvangt u over het verschil de leveringsprijs 
per kWh exclusief de belastingen.  Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl



Leveringsprijzen voor gas

Gasprofiel 

De prijs is afhankelijk van uw verbruik en soort gasmeter. Op uw gasmeter kunt u aflezen welk 
type meter u heeft. Gasprofiel 1 is bij een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m³ en een 
gasmeter G4 of G6. Heeft u een grotere gasmeter of een hoger verbruik, dan geldt gasprofiel 2.

Variabele prijs tot 1-1-2018 (1 jaar), tot 1-1-2020 (3 jaar) of voor onbepaalde 
tijd (Modelcontract), prijs per m³

Gasprofiel 1 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2440 0,25244 € 0,0159 € 0,1076 € 0,6199

Gasprofiel 2 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2375 0,25244 € 0,0159 € 0,1062 € 0,6121

Vaste prijs tot 1-1-2018 (1 jaar), prijs per m³
Gasprofiel 1 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2488 0,25244 € 0,0159 € 0,1086 € 0,6257 

Gasprofiel 2 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2445 0,25244 € 0,0159 € 0,1077 € 0,6205 

Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,25 (inclusief 21% btw) per maand. 
• Via www.DELTA.nl/mijn DELTA kunt u ervoor kiezen om uw correspondentie digitaal te   
   ontvangen. U krijgt dan elke maand  € 0,25 korting op de vaste leveringskosten.
•  Per 12 maanden wordt per woning, waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt, in 2017 een 

bedrag van € 373,33 (inclusief 21% btw) belastingvermindering gegeven. In uw termijnbedrag 
wordt hier rekening mee gehouden. 

•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt voor huur 
van de meter en het transport van elektriciteit. Deze bedragen ca. € 20,24 (inclusief 21% btw) 
per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. De kosten kunnen jaarlijks 
wijzigen. Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl.
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De gegevens in deze folder zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven. 
Voor eventuele onjuistheden of opgetreden wijzigingen aanvaardt DELTA geen aansprakelijkheid.

Vaste kosten
• De vaste leveringskosten bedragen € 3,25 (inclusief 21% btw) per maand.
• Via www.DELTA.nl/mijn DELTA kunt u ervoor kiezen om uw correspondentie digitaal te              
   ontvangen. U krijgt dan elke maand € 0,25 korting op de vaste leveringskosten.
•  Bijkomende kosten zijn de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt voor 

huur van de meter en het transport van gas. Deze bedragen ca. € 14,03 (inclusief 21% btw) 
per maand en zijn afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. De kosten kunnen jaarlijks 
wijzigen. Meer informatie vindt u op www.DELTA.nl.

Vaste prijs tot 1-1-2020 (3 jaar), prijs per m³

Gasprofiel 1 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2488 0,25244 € 0,0159 € 0,1086 € 0,6257 

Gasprofiel 2 Levering EB ODE 21% btw Totaal
alle gasregio’s 
in Nederland € 0,2445 0,25244 € 0,0159 € 0,1077 € 0,6205

•   De energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden ieder jaar per 1 januari 
    door de overheid aangepast. 


